
 
 

 

Verksamhetsplan för 2019 för STF Stockholms lokalavdelning  
STF Stockholms lokalavdelning kommer under verksamhetsåret 2019 fortsätta att 
arbeta med att sprida information om natur och kultur samt verka för att fler ska kom-
ma ut i skog och mark i sitt närområde.  
 
Styrelsen ser gärna att lokalavdelningen fortsätter samverka med andra organisationer 
inom samma intresseområde och samarbetet med andra lokalavdelningar behöver stär-
kas. Fler gemensamma aktiviteter med andra intresserade lokalavdelningar ska genom-
föras och styrelsen hoppas på en mer personlig kontakt mellan avdelningarna.  
 
STF Stockholm arbetar kontinuerligt med att uppfylla ovanstående mål genom att er-
bjuda våra medlemmar aktiviteter och aktivt arbeta för att fler medlemmar ska ansluta 
sig till STF Stockholm samt för att få fler nya medlemmar till STF. Målsättningen för 
antalet medlemmar under 2019 är att öka medlemsantalet med 20.  
 
2. Verksamhetsområden  
 
2.1 Kommunikation och samarbete  
STF Stockholm ska ytterligare öka samarbetet med övriga lokalavdelningar i regionen 
(det s.k. ABC-nätverket). Styrelsen vill också öka samarbetet med fler föreningar och 
organisationer.  
 
Styrelsen avser att ytterligare förbättra vår kommunikation med bättre och mer infor-
mation om våra aktiviteter.  
 
2.2 Programgrupp och aktiviteter  
Syftet med verksamhetsområdet är att verka för att våra medlemmar ska erbjudas så 
många bra och intressanta aktiviteter som möjligt. STF Stockholm eftersträvar att det 
ska finnas aktiviteter som är intressanta för flera olika åldersgrupper och att det ska fin-
nas många olika engagerande aktiviteter att välja mellan.  
 
För att uppnå det syftet behöver vi fler engagerade funktionärer. STF Stockholm ska 
försöka få nya funktionärer som kommer med nya idéer och nya aktiviteter. Målet är 
att ordna minst två träffar med intressant innehåll för våra funktionärer, t.ex. föreläs-
ningar. En målgrupp är nyanlända, både ensamkommande barn och familjer.  
 
2.3 Marknadsföring  
Det övergripande målet med lokalavdelningens marknadsföring är att sprida kunskap 
om vad lokalavdelningen har att erbjuda och verka för att nya medlemmar ansluter sig 
till avdelningen. Hemsidan och nyhetsbrevet ska tillsammans med Facebook-sidan 
vara de kanaler som lokalavdelningen använder för att sprida information, visa bilder 
samt lyfta aktiviteter på. Målet är att nyhetsbrevet ska komma ut varje månad under 
2019, förutom under juni och december månad.  
 
2.4 Omvärldsbevakning  
Omvärldsbevakningens övergripande mål är att värna om svensk natur, kultur och 
miljö samt att i övrigt företräda medlemmarnas turistiska intressen. Omvärldsbevak-
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ningens inriktning kretsar kring Storstockholms Gröna Kilar (den stjärnformiga struk-
tur av naturområden som sträcker sig från förorternas ytterkanter ända in till Stock-
holms centrala delar) samt bevarandet av grönytor, natur- och friluftsliv och bra kol-
lektivtrafik inom Stockholmsområdet. Omvärldsbevakningen arbetar också i viss mån 
med klimatfrågor. Omvärldsbevakningen kommer att försöka att fortsätta i samma om-
fattning som under tidigare verksamhetsår.  
 
3. Ekonomi  
Ekonomi syftar främst till att verka för att god redovisningssed följs i samtliga led 
inom verksamheten. Avdelningen ska också verka för att de intäkterna ska komma alla 
medlemmar till godo och uppföljning av ekonomin ska ske på varje styrelsemöte och 
utvärdering ska göras kring lokalavdelningens intäkter och kostnader. 


